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Binnen vier weken duidelijkheid

Tien indicaties voor
doorverwijzing

ICARA stelt de belastbaarheid van werknemers vast op
basis van medisch, arbeidsgeneeskundig en arbeidsdes
kundig onderzoek. Wij zijn gespecialiseerd in klachten
op het gebied van houding en beweging. Daarnaast
geven wij inzicht in mogelijke arbeidsbelemmerende
factoren. ICARA is verbonden aan de Sint Maartens
kliniek.

Resultaat
De medisch geobjectiveerde onderbouwing van arbeids
ongeschiktheid, gebaseerd op medische informatie van een
specialist, toepassing van verzekeringsgeneeskundige
richtlijnen voor het vaststellen van de belastbaarheid en de
arbeidsdeskundige vertaalslag naar mogelijkheden.

1.	Is er sprake van een niet stabiele werkhervatting
gedurende de afgelopen zes maanden?
2.	Wordt er langer dan drie maanden op te laag niveau of
met te weinig uren gewerkt?
3.	Is het onduidelijk wat de belastbaarheid van de
werknemer is?
4.	Is er geen duidelijkheid ten aanzien van de prognose en/
of behandelingsmogelijkheden?
5.	Is er sprake van stagnatie in de opbouw naar werk
gedurende drie maanden of langer?
6.	Is er op het moment van de eerstejaarsevaluatie sprake
van minder dan 65% arbeidsgeschiktheid?
7.	Wordt er langer dan zes weken op arbeids
therapeutische basis (geen loonwaarde) gewerkt?
8.	Is het onduidelijk of werknemer duurzaam in het eigen
werk kan terugkeren?
9.	Heeft de arbeidsongeschikte medewerker een tijdelijk
contract?
10.	Is het WIA dossier voldoende medisch en arbeids
deskundig onderbouwd?

Bel of mail ons voor het maken van een afspraak.

versie 17.02.14

Wilt u met ons een individuele casus of een groepsgewijze
dossier-screening bespreken? Wij kunnen u vooraf aan
geven hoe groot het verdienpotentieel is.
Deze wordt bepaald door tijdswinst (geen wachttijd voor
het bezoeken van een medisch specialist) en duidelijkheid
over de juiste vervolgaanpak (gebaseerd op medisch
objectiveerbare diagnostiek). Uit onderzoek ( Atos consulting)
is gebleken dat iedere g
 eïnvesteerde euro in een ICARA traject
minimaal 5 euro oplevert.

Mogelijke indicaties
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